
Januari 2017 

Geachte leden en donateurs, 

De maand januari is al weer bijna om, wat ons -het bestuur niet belet om u allen alsnog het 

allerbeste voor 2017 toe te wensen.  

We hopen u weer op de, door onze kringvoorzitters georganiseerde, Kumpulan’s in de verschillende 

regio’s te ontmoeten, maar natuurlijk ook op de ALV die dit jaar op 6 Mei plaats vindt bij 

Avifauna te Alphen aan de Rijn. 

Na de ledenvergadering hebben net als vorig jaar weer een gezamenlijke reünie met de leden van 

de RIL. Om de dubbelleden de gelegenheid te geven beide ALV ‘s bij te wonen, begint onze ALV 

om 10.45 uur en die van de RIL om 11.15 uur   

   (Noteer deze datum en tijd van 10.45 a.u.b. alvast in uw agenda!) 

Het jaarboekje 2016 en de Convocatie met inschrijving voor deze ALV worden u begin April 

toegezonden. 

    ----------------------------------------------- 

Op initiatief van dhr. Leo Drewes bieden wij de mogelijkheid voor de aankoop van KPM-vlaggen die 

gemaakt worden bij de Dokkumer Vlaggen Centrale. (zie het voorbeeld ) 

De keuze bestaat uit 3 formaten in de maten H x B in cm: 

30 x 45 (Geusje)  /50 x 75 (tussenmaat)  /100 x 150 (vlaggenstokmaat) 

Al deze vlaggen zijn gemaakt van Polyester 115 gr./m2 
 brandvertragend en wasbaar materiaal. 

De prijzen zijn afhankelijk van de maat en de te bestellen hoeveelheid per maat. 

Bijvoorbeeld: 

Prijzen voor de maten  30 x 45 cm en 50 x 75 cm (h x b) zijn bij afname van: 

5  stuks € 25,50/stuk 

10 stuks € 16,00/stuk 

15 stuks € 14,50/stuk 

20 stuks € 13,50/stuk 

Voor het vlaggenstokmaat van 100 x 150 cm (h x b) is de prijs bij afname van: 

10 stuks € 27,00/stuk 

15 stuks € 25,50/stuk. 

Andere staffelprijzen van dit formaat zijn (nog) niet bekend. 

 Let op; alle boven genoemde prijzen gelden bij afname per vlagmaat. 

De definitieve prijs per vlag kan dus pas worden vastgesteld als alle intekenlijsten binnen zijn. 

(Na gekomen c.q. te laat binnen gekomen bestellingen hebben invloed op de staffelprijs). 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. 

Een intekenlijst kunt opvragen via onderstaande emailadressen.  

Dhr. L.M. Drewes, Email: leomar.drewes@hetnet.nl  

Of aan het secretariaat:   pietervdhoek@planet.nl  

 

 De ondertekende intekenlijst svp vóór 21 februari indienen bij één van boven genoemde mail 

adressen 

 

Na 28 februari wordt u over de exacte prijs en de afleverdatum geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Pieter van den Hoek 

secretaris 

NB 

Ik verzoek u om deze nieuwsbrief door te geven aan de leden waarvan u weet dat zij geen internet hebben.  
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